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HOMILIA DE MONSENHOR COLOMBO 

Arcebispo de Mendonza 

 

Caros irmãos  

Nesta bela tarde, a Palavra de Deus quer despertar a nossa atenção, os nossos 
corações bem dispostos, conscientes de que o Senhor quer dar-nos a sua mensagem, 
quer chamar-nos a uma reflexão adulta, a fim de amadurecer a nossa fé. E, embora O 
ouçamos tantas vezes nos seus diferentes textos, anedotas e parábolas, é sempre 
novo porque nos surpreende com algum aspecto que não tínhamos percebido antes e 
que hoje tem tanto para nos dizer. Estamos sempre a encontrar algum ângulo, alguma 
perspectiva, algum aspecto que nos escapa. 

Vou concentrar-me nos ensinamentos de Jesus. O cenário é a casa de um fariseu 
proeminente, cujo sector tinha grande prestígio porque em tempos anteriores tinham 
sido capazes de dar testemunho da sua fé face à invasão estrangeira. Contudo, ao 
longo do tempo, a sua imagem de Deus e a sua aplicação da Lei constituíram uma 
razão grave para a exclusão de muitas pessoas. Este formalismo, esta forma de 
encarar cada detalhe como parte essencial, tornou-o muito duro e muito rígido no 
julgamento dos seus irmãos. É por isso que, mesmo quando convidaram Jesus para 
almoçar, já o estavam a estudar para ver onde estava errado ou o que no seu 
pensamento transgrediu o que eles consideravam rigidamente ser a sua sã doutrina. 

Neste caso, Jesus apresenta-nos a parábola de um banquete. Com indicações muito 
precisas para aqueles que são convidados e para aqueles que convidam. Sabemos 
que esta imagem da festa é uma recriação de uma realidade mais forte, que é a vida. 
Deus convida-nos a viver. Deus chama-nos para celebrar, para celebrar com Ele. 
Portanto, para aqueles de nós que são convidados, participar na festa é o mais 
importante. Celebrar e alegrar-se com o celebrante, partilhar com ele e com os 
outros convidados é central. E não tanto a questão do local ou como chegar à comida 
ou como tornar visível a presença de cada convidado. No entanto, a questão do lugar 
é uma questão recorrente para a sociedade humana e, dolorosamente, para a Igreja. 
Lemos na festa de São Tiago Apóstolo como os dois apóstolos, Tiago e o seu irmão, 
estavam a conversar e a mãe pediu a Jesus um lugar de importância para cada filho. O 
tema dos lugares faz parte da nossa psicologia. 

Mas quando o lugar se torna a obsessão, quando o lugar é central, estamos a perder a 
festa.  

A sociedade humana valoriza os lugares e há prioridades nas celebrações e na 
organização de eventos; que coisa terrível quando os lugares só servem para serem 
utilizados para o seu próprio bem! A questão do lugar não é, portanto, neutra, e Jesus 
quer ir ao âmago da questão quando nos diz para preferirmos um lugar onde não 
tenhamos de ter vergonha de estar fora da nossa própria esfera. Em 
qualquer caso, e vale mais, como Jesus nos 
diz de uma forma muito maliciosa, 
ser chamado depois. Mas não se 
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exiba, não faça o papel, não se pense que é melhor do que qualquer outra pessoa. 
Exactamente, voltando à parábola de Jesus, como na própria vida. 

Mas o Senhor também dá indicações àquele que convida, indicando-lhe que não pode 
esquecer nos seus convites os mais pobres ou as pessoas que não são bem 
consideradas devido à sua posição social ou económica ou mesmo às suas condições 
de saúde. O que é certo é que o olhar de Jesus mais uma vez nos faz pensar na vida e 
em como somos chamados a ter todo o tipo de pessoas nas nossas vidas e a não 
deixar ninguém de fora. E ter uma sensibilidade especial para considerar até como 
amigos aqueles que são mais pobres ou necessitados de Deus. Esta proximidade a 
todos, especialmente aos mais simples, às pessoas que não contam para os protocolos 
e ordens de importância, também nos faz pensar no quanto Deus quer que nos 
reconheçamos como irmãos e irmãs e que não negligenciemos o apelo de Deus para 
sermos sempre próximos e solidários. 

Nesta Missa solene, celebramos Nossa Senhora e confiamos-lhe a nossa vida. Quem 
melhor do que ela, que não procurou lugar e que, ao receber o anúncio do anjo, 
respondeu humilde e generosamente, após um primeiro momento natural de 
perplexidade. Ela sabia que era pequena para um dom tão grande. E no entanto, na 
festa da Encarnação, o bom Pai ofereceu-lhe o primeiro lugar. Este primeiro lugar da 
Virgem, cheia de Graça, não foi motivo para que Ela se sentisse grande ou superior. 
Longe de procurar lugares de importância, Ela não perdeu de vista o mais importante: 
ser fiel no seguimento do seu filho. Podemos dizer que o lugar de Nossa Senhora é o 
lugar para ver Jesus, para O contemplar e para saber exactamente que passo a dar 
atrás d'Ele. Assim, também nós, ao seguirmos Jesus, somos convidados a procurar 
aquele lugar, o lugar de contemplação, para responder de acordo com a Sua vontade. 
Perguntarmo-nos e discernir o nosso lugar na vida, não só na nossa juventude quando 
se trata das nossas preocupações vocacionais, mas também no amadurecimento da 
nossa fé, a fim de vivermos de acordo com a vontade de Deus. 

O lugar de Nossa Senhora inspira-nos. É precisamente o primeiro e o último. Porque 
queria seguir Jesus até ao momento da dor, da cruz e do sofrimento, da rendição final. 
E é no altar da cruz que Jesus lhe anuncia que Ela seria a nossa Mãe, que Nossa 
Senhora recebe de Deus um convite e um lugar.  Este lugar-missão é o de ser a Mãe, a 
companheira da Humanidade no caminho, o lugar da testemunha que nos convida 
sempre a perseverar na fé. Nela nos regozijamos. Ela A celebramos hoje. E não há 
primeiro ou último lugar porque o nosso desafio é descobrir o lugar que o Senhor 
queria que ocupássemos, perto de Nossa Senhora e à mão para receber o seu amado 
Filho que se tornou Palavra e Pão da vida. 

 

Mons. Marcelo Daniel Colombo, Arcebispo de Mendoza 

Original: castelhano: Tradução: Lena Castro Valente 
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